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Světový den zvířat byl v brněnské zoologické zahradě již tradičně ve znamení soutěží. Podzimní zootrofej si 
na soutěžní stezce návštěvníků po areálu brněnské zoo v sobotu 6. 10. 2007 vybojovali:  
 
Hana Miklicová, Oderská ulice 5, Brno 
Marek Brabec, Pod Kaštany 22, Brno 
Marie Tomanová, Novoměstská 5, Brno 
 
Do brněnské zoologické zahrady však v tento den zavítali nejen obyvatelé Brna a okolí; do soutěžního klání 
se zapojili i návštěvníci z Havlíčkova Brodu, Kyjova, Lanškrouna, Olomouce, Vrbna pod Pradědem a 
mnoha dalších míst ČR. Mezi stovkami návštěvníků bylo i 166 nositelů zvířecích příjmení, kteří měli 
v tento významný den vstup zdarma. V zoo jste tak mohli potkat např. pana Beránka, Křečka, paní 
Plchovou, rodinu Slavíčkovu, přišli i Zajícovi, Vlkovi a mnozí další. 
Nejvíce návštěvníků bylo s  příjmením Jelínek (16) a Jelínková (12). Dále se umístil Čáp, resp. Čápová (10), 
Daněk (10), Špaček (8), Roháček (3), Rys (3) a Hrouzek – což je ryba (3).    
    
 
POZVÁNKA 
 
V sobotu 20. října 2007 od 13.00 hod. se v brněnském Urban centru na Staré radnici v rámci 
doprovodného programu výstavy „Pojďte s námi do zoo“ uskuteční další dětské odpoledne. 
Tentokrát se děti seznámí s kampaní na záchranu ohrožených živočichů, dozví se mnoho zajímavého 
z madagaskarské přírody a pochopitelně nebude chybět ani tradiční a oblíbené setkání s živými  
zvířátky z brněnské zoo. 
 
Ve středu 7. listopadu 2007 se od 17.00 hod. v Urban centru na Staré radnici koná přednáška, kterou 
vyvrcholí tříměsíční výstava „Pojďte s námi do zoo“. Multimediální instalace seznamuje návštěvníky 
nejen se vznikem, historií a současností brněnské zoologické zahrady, ale také s novými vizemi a 
plány pro příští léta. Tématem závěrečné přednášky - a následné diskuze zoologů s návštěvníky -  
budou ohrožené druhy zvířat. 
 
Vstup volný. 
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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 24 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s osmi stovkami zvířat přibližně 200 
druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné přírody 
zalesněných stráních Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom zábavním parkem plným fauny a flóry. Je také výzkumným pracovištěm 
a součástí Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo 
Brno rovněž provozuje záchranné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská 
zoo již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Tisíce mladých lidí, kteří touto stanicí od roku 1978 prošly, 
dokazují, že více než úspěšně. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, 
která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               


